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CHRÍPKA 

NAJDÔLEŽITEJŠIE 

PREVENTÍVNE OPATRENIA:  

 

Špecifická prevencia: 

 Pokiaľ ide o chrípku, najdostupnejšou a najúčinnejšou špecifickou ochranou                

je každoročné OČKOVANIE. Princípom očkovania je tvorba ochranných protilátok, 

ktoré u 70 až 90 % očkovaných ľudí zabraňujú vzniku ochorenia na chrípku, prípadne 

zmierňujú jeho priebeh a znižujú riziko komplikácií a úmrtia. Očkovanie (vakcinácia) 

by sa malo vykonávať pred začiatkom chrípkovej sezóny. Nechráni však pred 

ochorením spôsobeným inými respiračnými vírusmi (prechladnutie). 

 Očkovať sa dá aj počas chrípkovej epidémie. Najvhodnejší čas na očkovanie                   

je počas jesenných a zimných mesiacov (október a november). Očkovať sa možno aj     

v čase zvýšenej aktivity chrípky, existuje tu však riziko, že očkovaná osoba môže 

ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť dostatočné množstvo ochranných protilátok. 

Ochranné protilátky si organizmus vytvára postupne, približne v priebehu 10 až 14 dní 

po očkovaní. 

 Chrípkové vírusy neustále podliehajú genetickým zmenám a imunita získaná 

po predchádzajúcej chrípkovej infekcii alebo po očkovaní v predchádzajúcom roku, 

nemusí ochrániť pred zmenenými chrípkovými vírusmi. Z toho dôvodu musí byť 

chrípková vakcína každý rok aktualizovaná a z rovnakého dôvodu sa odporúča 

očkovanie vykonať každý rok. 

Nešpecifická prevencia najmä počas chrípkovej sezóny: 

 Potrebné je vyhnúť sa kontaktu s chorými osobami. Niektoré odporúčania zahŕňajú 

aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny. 

 Je vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí               

(kiná, divadlá, koncerty a pod.).  

 Počas chrípkovej sezóny je dôležité primerané obliekanie.  

 Riziko nákazy znižuje časté a účinné vetranie, najmä v škôlkach, školách                        

a na pracoviskách - nestačí otvorená „vetračka“ na oknách. 

 Dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk                        

alebo dezinfekcia rúk  (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane 

používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania.   

 Dodržiavanie pravidiel zdravého životného štýlu: konzumácia pestrej stravy                        

s dostatkom zeleniny a ovocia, pobyt na čerstvom 

vzduchu v primeranom oblečení, otužovanie. 

 Dostatok spánku a odpočinku. 

Ak ste chorý, je potrebné sa liečiť a ochorenia vyležať. 

Príchod na pracovisko znamená, možné šírenia  nákazy    

na kolegov a iné osoby na pracovisku. 
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